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Verksamhetsåret 2020 

 

Medlemsantalet var 210 st vid årets slut och årsavgiften ligger kvar oförändrad på 100 

kr/medlemshushåll. 

 

Detta år liknade inget annat år. Covid-19 slog till på vårvintern och vi kunde inte träffas som 

tidigare. Föreningens valborgsfirande, årsmöte, vårträff, loppis/växtbytardag samt 

adventsfirande fick ställas in eller skjutas upp efter råd och riktlinjer från Folkhälso-

myndigheten och styrelsen började träffas via Teams.  

 

 



 
 
 
 

 

 

Däremot fick Christian, vår materialansvarige låna ut mycket verktyg och trädgårdsredskap då 

många passade på att starta upp trädgårdsprojekt för att fördriva tiden hemma. Bl.a. en ny 

mattvätt köptes in som fungerade väldigt bra. 

 

Den 7 juni samlade vi dock ihop ett gäng för att lägga i föreningens badflotte och göra fint på 

vår lilla strand. Det var en vacker kväll och uppdraget gick fort då vi var många. 

 

     
 

Tyvärr fick vi lägga ner Bryggkommittén då det var svårt att hitta aktiva medlemmar och även 

våra planer på bastubygge lades ner. Men så fort vi hittar nya krafter kan en ny grupp fort-

sätta arbetet. Alla tidigare dokument finns förstås sparade.  

 

Det kom in klagomål på att vår återvinningsstation var överfull och skräpig. Efter dialog med 

Affärsverken resulterade detta i en extra tömning i veckan för plast och papper vilket var 

mycket uppskattat, men flera boende i närheten av återvinningscentralen hörde också av sig 

till Styrelsen angående besök av skadedjur. En diskussion har pågått om man kan flytta 

återvinningscentralen längre bort från våra bostäder.  

 

Styrelsen har under året fortsatt att arbeta med uppföljning av den skrivelse som skickades in 

till kommunen. Skrivelsen rör fartsänkande åtgärder, säkerhet i form av belysning vid 

utegymmet samt trivsel i området, och i juni, efter tre års väntan kom äntligen även fartguppen 

på Baldersvägen på plats. 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

Styrelsen har utöver årsmötet haft fyra ordinarie protokollförda sammanträden (24 feb, 13 maj, 

26 aug och 8 dec).  

 

Årsmötet sköts upp till den 27 sept men det blev både varierat och välbesökt. Badflotten togs 

upp, Alexander Vujovic (kommunpolis och Bergåsabo) informerade om Trygghetsvandring och 

Grannsamverkan, Britta Kilander berättade om Bergåsa Villaförenings uppkomst och historia 

och Bergåsakören sjöng sånger. Solen sken och vi blev bjudna på fika. Mycket trevligt! 

 

         

På Halloween, den 30 okt, bjöd Villaföreningen in alla barn i området till Frejalunden “Lillan” 
för att delta i föreningens mini-Halloweenfirande. I fullmånens sken förvandlades Lillan till en 
samlingsplats för spöken, häxor och andra läskiga varelser, och efter en tipspromenad med 
spöktema fick man sin godispåse. Halloweenfirandet blev en succé och en jätterolig aktivitet 
att anordna tyckte vi alla inblandade.                                                                                                       

           
 

I november publicerade Hans och Britta en text av Stig Larson på hemsidan. Texten hämtades 

från Blekinge Läns Museum. Stig Larson föddes i Ronneby 1953 (avliden 2002) och hans familj 

flyttade till Idunavägen 26 på Bergåsa 1957. Han var väldigt intresserad av stadsfarmarna och 

historien kring dem. Texten kompletterades med bilder på de flesta fastigheter som nämndes 

och inläggen var väldigt uppskattade. 

 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av revisionsberättelsen. Vid årsslutet (i protokollet 

2020-12-08) fanns ett plusresultat hos föreningen om 36 842 kr.  


